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Dc lp - Tir do - Hanh phüc 

S& 3C /QD-CT 
	

Gia Lai, ngàycJ3 tháng 01 nám 2019 

QUYET D!NH 
A •A Ve viçc xir pht vi phim hanh chinh yeA  thue 

Can ci'r Ludt Quân 1 thug ngày 29 tháng 11 näm 2006; Ludt si'ra di, b 
sung mt s diu cüa Ludt Quãn 1 thuê ngày 20 tháng 11 nàm 2012; 

Can cr Lut süa di, b6 sung mt so diu cüa các 1ut v6 thu8 ngày 26 
tháng 11 nàm 2014; 

Can cü Ludt xà 1 vi phm hành chInh ngày 20 tháng 6 nãm 2012; 
Can cü Nghj djnh s6 129/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 näm 2013 cüa 

ChInh phü quy djnh ve^ xü pht vi phm hành chInh v6 thu và cucng ch8 thi 
hành quy& djnh hành chInh thuê; 

Can cü Nghj djnh so 12/2015/ND-CP ngày 12 tháng 02 nàm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành Ludt süa dôi, bô sung mt s6 Diu cüa 
các Lust ye thus vã süa dôi, bo^ sung mt sO^ Diêu cüa các Nghj djnh v6 thu; 

Can cir Thong tix sO^ 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 näm 2016 cüa B 
Nghj djnh s 100/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm Tài chInh huàng dn  

2016 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành Lust süa di, b6 sung mt so 
diêu cüa Lust  Thuê giá trj gia tAng, Lust  Thué tiêu thu. dc bit và Ludt Quân 
ly,  thue^ va süa di mt so^ diu tai  các Thông tu ve^ thug; 

CAn di kin nghj ti Biên bàn thanh tra thue^ k ngày 8 tháng 1 näm 2019 
tii Cong ty cob ph&n Hoàng Anh Gia lai cüa Doàn thanh tra cüa Cic Thus tinh 
Gia Lai theo Quyêt djnh so 4746/QD-CT ngày 6/12/2016 cüa Ciic tru&ng Ciic 
Thue^ tinh Gia Lai ve^ vic thanh tra thue^ tti Cong ty co phn Hoàng Anh Gia 
lai; 

Xét de^ nghj cüa Trucing phông Thanh tra thu - Cic Thu8 tinh Gia Lai, 

QUYET D!NH: 
A 	 A 	 ,. Dieu 1. Xu pht vi phm hanh chinh ye thue.  doi vai: Cong ty coA  phaAn 

Hoàng Anh Gia lai; Ma so thuê: 5900377720; Dja chi: 15 Truàrng Chinh, TP. 
Pleiku, tinh Gia Lai; th&i kS'  thanh tra NAm 2013, vOi hInh thirc xr phat và 
bin pháp khc ph%lc hu qua áp dung nhii sau: 

1. Hinh thirc xtr phat: Phit tien. 
Müc xü pht: 
- Pht khai thiu thu 20%: 	1.146.403.421 dông 
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VI dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Khai sai din dn thiu s tin 
thue phâi np &rcrc phát hi en qua thanh tra quy djnh tai  Khoán 2, Diu 10 
Nghj djnh s 129/20131ND-CP ngày 16/10/2013 cüa ChInh phü. 

TInh ti& tang nng, giàm nhç: Không 
6

A 	 A Ting s: 	1.146.403.421 dng 
ir 

Bang chfr: M?31 , m51 tram bn mu'oi sáu triu, b6n tram linh ba 
nghln, bon tram hai mwii mat ding. 

2. Bin pháp khc phiic hu qua: 

2.1. So tin thue^ truy thu: 	5.732.017.108 dng; trong do: 
- Thue^ GTGT: 	3.608.857.565 dng 
 -ThuTNDN: 	1.927.750.046 dng 
 -ThuTNCN: 	195.409.496 dng 

2.2. 	 4.119.986.069 dng 

Theo quy djnh tai  Khoân 3, Diu 3 Thông tu so^ 130/201 6/TT-BTC ngày 
12/8/2016 cüa BO Tài chInh. 

Tiên chm np di vâi s tin thue^ truy thu tai  quyt djnh dA tInh den ngày 
lp biên bàn; tin chm np tü sau ngày k biên bàn dn ngày np tin vào 
Ngân sách, don vi tii. xác djnh và np tin. Han  np tin thu truy thu bach 
toán trên h thng ngành thu là ngày k)' biên bàn. 

Tong so tin thug truy thu và tin chm np: 	9.852.003.176 dng 
Bang chfr: Chin tj, tam tram nám muoi hai triu, không tram linh ba 

nghIn, m3t tram bay mwo'i sáu dEng. 
3. Bin pháp khc phiic hu qua khác: 
- Diu chinh giâm khu trü thue GTGT du vào chuyn kr sau so tiên: 
Tong s: 	1.406.913.133 dng 
Diu 2. Quy& djnh nay cO hiu lirc k tr ngày k. 
Trong th&i han  10 (nnthi) ngày k tü ngày nhn duc Quy& djnh nay, 

Cong ty ct phn Hoàng Anh Gia lai phâi nghiêm chinh chap hành quyt djnh 
xà pht nay, tth tr'ir&ng ho ducic hoAn chip hành. 

S tin pht và s tin khc phiic hu qua quy djnh tai  Diu 1 phài np vào 
tài khoàn s: 7111 tai  Kho bac  Nhà nithc tinh Gia Lai; ci,i th: 

- Thue GTGT: 	3.608.857.565 dng, tiu miic 1701; 

 -ThuTNDN: 	1.927.750.046 dng,tiumc 1052; 

- Thu TNCN: 	195.409.496 dOng, tiêu mic 1001; 
- Tin pht 20% thue^ khác: 	1.107.321.522 dng, tiu miic 4254 
- Tin phat 20% thus TNCN: 	39.08 1.899 dông, tiu mic 4268; 
- Tin chm np: 4.119.986.069 dng, trong dO: 
+ Thuê GTGT: 	2.660.101.568 dng, tiu myc 4931 
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CVCTRU1NG 

In 

• Thul TNDN. 	1.325.520.932 dng, tiu muc 4918 
• Thud TNCN. 	134.363.570 dông, tiéu muc 4917 

Qua thai han  10 ngày ma Cong ty c 65  phn Hoàng Anh Gia lai không chip 
hành quyt djnh xfr pht thI se bj cxrng chê thi hành quyt djnh hành chInh 
thue^ theo quy djnh tai  Diu 18 Nghj djnh so 129/20131ND-CP ngày 16 tháng 
10 näm 2013 ca ChInh phü. 

Cong ty co phân Hoàng Anh Gia Iai co' quyên khiu nai  hoc khii kin di 
v1i Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay duçic: 
1. Giao cho: Cong ty c6 phn Hoàng Anh Gia lai de^ chp hành Quyt djnh 

xü pht. 

2. Gui cho: Kho bac  Nba nithc tinh Gia Lai dé thu tin pht. 

3. Gui cho: Cá,ông có lien quan thuc Ciic Thu d t chi'rc thrc hin 
Quy& djnh nay./.7 

Nci 
-NhuDiu3; 
- Luu: VT, TTr (06b). 
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